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Grafy znázorňují vývoj a  poměr medializace seniorů s ohledem na hodnotové zabarvení příspěvků.  
 
Seniorskou problematikou se ve sledovaném období zabývalo 7 136 příspěvků publikovaných ve vybraných 

médiích. Do analýzy byly zařazeny příspěvky obsahující alespoň jedno z předem určených klíčových slov: 

senior, důchodce, penzista, stará generace a starý člověk, staří lidé. Do analýzy nevstoupily příspěvky týkající 

se zahraničních seniorů. K metodice analýzy viz kap.6. 

 
Drtivá většina příspěvků se k seniorům stavěla neutrálně (6 593 příspěvků, tj.92,4 %). Pozitivní zmínky (289) 

převážily nad negativními (159) a ambivalentními (95).  

 
Mezi časté náměty pozitivních příspěvků patřily portréty seniorů, kteří sami aktivně něco vytvářejí, navzdory 

věku se stále vzdělávají, účastní se kulturních a společenských akcí, sportují, jsou vitální. Pozitivní příspěvky 

dále vyprávěly životní osudy zajímavých lidí. Negativní příspěvky se většinou týkaly konkrétních jedinců 

v důchodovém věku, kteří se dostali do rozporu se zákonem či kteří podporovali (nebo stále podporují) 

tuzemskou komunistickou stranu. Menšina negativních příspěvků kritizovala seniory jako společenskou 
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skupinu. Většinou se jednalo o postoje některých mladších lidí k seniorů, když například sedmnáctiletá dívka 

navrhovala, aby se zřídily speciální tramvaje pro důchodce. Ambivalentní příspěvky v sobě obsahovaly jak 

pozitivní, tak negativní skutečnosti týkající se lidí v důchodovém věku. Část z těchto – nejednoznačně 

vyznívajících – příspěvků líčila důvěřivost některých seniorů, kteří se nechali okrást od různých podvodníků 

převlečených například za kominíky či instalatéry. Mezi náměty ambivalentních příspěvků dále patřilo 

například váhání plzeňské radnice, zdali mají chodit senioři v dopoledních hodinách do bazénu zdarma či 

nápad starosty Prahy 1 Petra Hejmy udělat ze seniorů jakési informátory, kteří by si všímali nepravostí 

ve svém okolí. K hodnotově zabarveným příspěvkům viz kap.2. a 4.  

 
Ze sledovaných deníků uveřejnily nejvíce příspěvků o seniorech Mladá fronta DNES (4 612) a Právo (1 591). 

Lidové noviny otiskly pouze 581 příspěvků. Zde je ovšem nutno poznamenat, že Lidové noviny nemají na rozdíl 

od dvou výše zmíněných deníků speciální regionální přílohy pro jednotlivé kraje. Právě v těchto přílohách se 

vyskytla většina příspěvků publikovaných o seniorech v Mladé frontě DNES a Právu. K medializaci seniorů 

ve skupinách médií viz kap.2. 

 
Přibližně třetina příspěvků se věnovala seniorům v plném rozsahu (2 455 ze 7 316, tj. 34 %). Tyto celé 

příspěvky zahrnovaly i portréty lidí v důchodovém věku, přičemž fakt, že se jedná o seniora, mohl být zmíněn 

jen okrajově (k rozsahu informace v příspěvku viz kap.3.).  

 
Nejmedializovanějším tématem se stala sociální práce, o níž pojednávalo 2 140 příspěvků. Nejvíce pozitivních 

zmínek (120) bylo zaznamenáno u tématu kultura, sport. Naopak nejvíce negativních příspěvků (86) náleželo 

do tématu ostatní. K jednotlivým tématům viz kap.4.  

 
Senioři byli většinou v médiích prezentováni coby důchodci (4 631 příspěvků ze 7 316, tj. 63 %). Jen minimum 

příspěvků představovalo lidi v důchodovém věku jako podnikatele (66 zmínek) či vedoucí pracovníky 

(38 zmínek). Pokud bylo možné v příspěvku rozlišit postavení seniorů, jednalo se častěji o seniory v pasivní 

(2 209 příspěvků) než v aktivní roli (1 807 příspěvků). Více k sledovaným proměnným viz kap.4.2. 

 
Pro potřeby analýzy byli autoři příspěvků rozděleni do skupin. Většinu příspěvků o seniorech publikovali 

ve třech vybraných denících novináři a publicisté (celkem 6 072 příspěvků). Na Zpravodajství ČTK odkazovalo 

dalších 566 příspěvků. Z politiků se o seniorech coby autor příspěvku nejčastěji zmiňoval zástupce ČSSD 

Bohuslav Sobotka (viz kap.5.).  
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1. Prezentace seniorů ve sledovaných médiích 
 
 

1.1. Medializace seniorů ve vybraných celostátních denících (včetně 
suplementů) 
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Graf zachycuje publicitu seniorů ve vybraných celostátních denících.  
 
Mladá fronta DNES uveřejnila o seniorech 4 612 příspěvků, což odpovídalo 64 % medializace dané 

problematiky. Nejčtenější nebulvární deník navíc publikoval většinu negativních (88 ze 159) a ambivalentních 

příspěvků (58 z 95). V případě Mladé fronty DNES je nutno poznamenat, že příspěvky o seniorech se zpravidla 

objevovaly v jednotlivých regionálních přílohách. V celostátní části deníku bylo publikováno pouze 

668 z celkových 4 612 příspěvků, tj. 14 %. Na druhou stranu v celostátní verzi se vyskytla necelá třetina 

negativních zmínek publikovaných v tomto deníku (29 z 88, tj. 33 %). V celorepublikové části bylo dále 

uveřejněno 30 ze 198 pozitivních příspěvků a 16 z 59 ambivalentních příspěvků.  

 
Většina z negativních příspěvků (52 z 88) otištěných v Mladé frontě DNES se nevztahovala k žádnému 

konkrétnímu ze sledovaných témat a byla tudíž zařazena mezi ostatní (k jednotlivým tématům viz graf 4.1.). 

Tyto negativní příspěvky se týkaly i konkrétních osob v důchodovém věku, nikoli jen seniorů jako společenské 

skupiny. Často se jednalo o zmínky o komunistické minulosti toho kterého seniora (např. příspěvek „Estébák 

od vedle“ 28.2.2007, celostátní vydání). V některých příspěvcích nechyběly odkazy na seniorskou základnu 

členstva KSČM: „Devadesát tisíc členů – většinou důchodci, vždyť průměrný věk je 67 let – na schůzích nadává 

na nízké penze a vzpomíná na staré pořádky“(9.10.2006 v celostátní verzi). Další negativní zmínky zahrnuté 

do tématu ostatní prezentovaly seniory jako lidi, kteří jsou spíše na obtíž či nestačí sledovat technologický 

pokrok. Na ukázku můžeme uvést výrok jednoho mladíka cestujícího autobusem do pardubické Hypernovy: 

„Hlavně důchodci působí dojmem, že se hned první den vydali na projížďku jen kvůli tomu, aby si vyzkoušeli 

nové strojky. Někteří jen stěží chápali, že se lístek v elektronické krabičce jen označí časem, ale 

neproděruje“ (Kraj Pardubický 2.11.2006). Celkem 25 negativních příspěvků z Mladé fronty DNES mělo 
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spojitost s tématem kriminalita, tragédie. Pro ilustraci postačí nadpisy některých příspěvků: „Důchodkyně 

vyrazila na lup macešek“ (Jižní Čechy 12.4.2007), „Důchodce vykrádal automaty“ (Kraj Karlovarský 

28.8.2007), „Důchodce zasekl snaše do zad sekeru“ (3.8.2007). Zbývající negativní příspěvky publikované 

v Mladé frontě DNES měly rozličné náměty. Například karlovarská příloha deníku (6.6.2007) poukázala 

na případ důchodců z domu s pečovatelskou službou v Sokolově, kteří odmítli, aby dům dočasně sloužil jako 

azyl pro matky s dětmi. Brněnská příloha přinesla rozhovor se zdejším primátorem Romanem Onderkou, který 

si od podpory brněnské divadelní scény slibuje, že „sem začnou jezdit lidi za divadlem. A nejen ty zájezdy 

autobusů s důchodci“ (6.4.2007).  

 
Nejčastějším námětem ambivalentních příspěvků v Mladé frontě DNES byly případy spadající do pomyslné 

rubriky černá kronika (23 příspěvků). Tyto příspěvky často prezentovaly důchodce coby naivní oběti zlodějů. 

Na ukázku opět postačí názvy některých příspěvků: „Důchodce – velmi snadný terč pro podvodníky“ (Kraj 

Karlovarský 12.3.2007), „Stará žena naletěla zlodějům“ (Kraj Moravskoslezský 11.10.2006), „Důchodce 

okrádají i falešní opraváři komínů“ (Vysočina 24.7.2007), „Důchodce dal nálezné muži, který ho okradl“ 

(Severní Čechy 13.4.2007). Zbývající ambivalentní příspěvky se týkaly různých témat. Nejednoznačně vyzněl 

pro seniory například příspěvek o regeneraci sídliště Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí. Tamní starosta Richard 

Pešek Mladé frontě DNES řekl: „Sídliště se pozvolna mění v útulnější místo. Mládež už využívá nová hřiště, 

randí. Senioři drbou na lavičkách. Nádhera“ (Kraj Pardubický 30.12.2006). Ambivalentní vyznění měl 

například portrét „spokojeného penzisty“, bývalého komunistického premiéra Lubomíra Štrougala 

(13.11.2006). 

 
Mladá fronta DNES uveřejnila 69 % všech pozitivních příspěvků o seniorech (198 z 289). Celkem 78 pozitivních 

příspěvků představovalo seniory v aktivní roli při různých sportovních, společenských či kulturních 

aktivitách. Příloha Mladé fronty DNES Východní Morava (4.10.2006 a 21.5.2007) informovala o nových zvonech 

v kroměřížském chrámu Jana Křtitele, přičemž výroba zvonů byla financována ze soukromé sbírky, kterou 

uspořádala pětasedmdesátiletá Květa Šafaříková. O pozitivně zabarvené publicitě jednotlivých aktivních 

seniorů svědčí názvy některých příspěvků: „Chátrající kostel opravili důchodci“ (Kraj Hradecký 19.9.2006), 

„Miss babička si zatančila kankán“ (Praha 22.3.2007), „Důchodci cestují, studují a baví se“ (Kraj Pardubický 

14.8.2007), „Důchodci se utkají v luštění“ (Střední Morava 30.9.2006), „Důchodci na rotopedu zaujali cizinu“ 

(Jižní Čechy 24.4.2007). Do tématu životní příběh náleželo celkem 65 pozitivních příspěvků z Mladé fronty 

DNES. Často se jednalo o portréty lidí, kteří se dožili sta let a více (např. „Je jí 103 let a elánu má 

na rozdávání,“ Střední Morava 10.10.2006). Dále sem patřily příběhy známých osobností, dnes v důchodovém 

věku. Příkladem může být herec František Peterka, jemuž bylo „nedávno pětaosmdesát, ale vypadá 

na šedesát“ (24.3.2007). Celkem 30 pozitivních příspěvků pojednávalo o vzdělávajících se seniorech. 

Plzeňská Mladá fronta DNES o nich napsala: „O studium pro lidi důchodového věku je obrovský zájem. Během 

zápisu, který minulý týden pořádal Ústav celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni, se 

zapsalo na sedm stovek seniorů“ (14.9.2006). V celostátní verzi deníku vyšel například příspěvek nazvaný 

„Seniorům učení prospívá“ (6.3.2007). Hodnocení některých pozitivních příspěvků zohledňovalo přístup 
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společnosti k seniorům, přičemž u hodnotového zabarvení příspěvku často sehrál svou roli přístup jeho autora 

(např. „Stařečci se stěhují do nového domova,“ Jižní Čechy 17.3.2007).  

 
Deník Právo publikoval o seniorech 1 591 příspěvků, z toho 487 z nich se objevilo v celostátní verzi, zbytek 

pak v regionech. Právo publikovalo celkem 31 negativních příspěvků, přičemž 21 z nich se vyskytlo 

na stránkách jednotlivých regionálních příloh. Většina negativních příspěvků z Práva (20 z 31 příspěvků) 

spadala do tématu kriminalita, tragédie. Na ukázku lze uvést názvy některých příspěvků: „Opilý důchodce 

střílel na úřadě z poplašňáku“ (Jižní Morava 19.10.2006), „Důchodce měl zneužívat nezletilce“ (Plzeňský kraj 

21.11.2006), „Auto poškrábal důchodce“ (Plzeňský kraj 1.2.2007), „Důchodce vzal na snachu sekeru“ 

(3.8.2007). Mezi náměty zbývajících negativně laděných příspěvků patřila například výstavba domu 

s pečovatelskou službou pro seniory v Krupce na Teplicku, přičemž negativní zabarvení příspěvku způsobil 

jeho titulek „Dům pro seniory bude stát balík peněz“ (Ústecký kraj 18.10.2006). Autorka čtenářského dopisu 

otištěného v celostátní verzi deníku si postěžovala, že v roce 2007 si skoro všichni polepší s výjimkou 

„obyčejných pracujících.“ V závěru svého dopisu čtenářka Práva uvedla: „Je opravdu ostuda našich 

zákonodárců, že jejich vinou budou zaměstnaní lidé nuceni závidět příjmy seniorům a maminkám“ 

(4.1.2007). 

 
Ze 26 ambivalentních příspěvků uveřejněných v Právu se jich 16 objevilo v regionálních mutacích tohoto 

deníku. Rovněž ambivalentní příspěvky nejčastěji souvisely s tématem kriminalita, tragédie. Podobně jako 

v případě Mladé frontě DNES tyto příspěvky většinou pojednávaly o důchodcích, kteří se stali obětmi 

podvodníků (např. „Otrlé duo obralo důvěřivé staříky o životní úspory.“ 27.6.2007). Mezi ambivalentní 

příspěvky otištěné v Právu se řadil i komentář Alexandra Mitrofanova zaměřený na osobu prezidenta Václava 

Klause. Podle Mitrofanova „šestašedesátiletý muž nemusí být nutně unavený penzista (…) Dřívější žlučovitost 

a agresivitu vystřídala vnitřní rovnováha. Kýžený to stav pro člověka před sedmdesátkou, ale vlastně 

v jakémkoli věku. Každý ovšem nemá předpoklady být spokojený jako Václav Klaus“ (25.6.2007). Jiný 

ambivalentní příspěvek upozornil na básnickou sbírku Vladimíra Vlasatého, jenž „je šestašedesátiletý 

penzista, ale naštěstí ne u nás, nýbrž ve Švýcarsku“ (5.10.2006).  

 
Necelá polovina pozitivních příspěvků z deníku Právo (20 ze 49) se vázala k tématu kultura, sport. Do tématu 

patřil i příspěvek o boleradickém seniorovi Antonínu Krmíčkovi, jenž z lipového dřeva vyřezal unikátní betlém. 

K tématu náležely i příspěvky o důchodcích z jabloneckého Domova pro seniory, kteří vyrábějí látkové 

panenky pro děti v nemocnicích (Liberecký kraj 14.11.2006) či o seniorech, již opatřili jabloneckou městskou 

nemocnici velikonoční výzdobou (Severní Čechy – Ústecký kraj, Liberecký kraj 5.4.2007). Jiné pozitivní 

příspěvky publikované v Právu představovaly životní příběh sto a víceletých lidí (např. „Ve 103 letech se léčí 

becherovkou,“ Ústecký kraj 30.11.2006). V osmi příspěvcích se daný deník zaměřil na studující seniory (např. 

„Studentům Univerzity třetího věku židle nestačily“, Karlovarský kraj 21.11.2006). V jednom ze zbývajících 

pozitivních příspěvků Právo informovalo o třiasedmdesátiletém důchodci, který díky své duchapřítomnosti 

zabránil srážce vlaku s automobilem převráceným na kolejích (Ústecký kraj 6.12.2006). Pozitivně vyzněl 
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i nekrolog zesnulého novináře Jana Svobody, na kterého „vzpomínají pamětníci z řad brněnských novinářských 

seniorů jako na seriózního, pozorného a laskavého kolegu“ (Jižní Morava 1.11.2006).  

 
V Lidových novinách se seniorskou tématikou zaobíralo 581 příspěvků, přičemž 21 z nich mělo negativní 

charakter. Celkem pět negativních příspěvků spojovalo seniory s komunistickým přesvědčením. Týkalo se to 

i příspěvku o akci ke 110.výročí narození Klementa Gottwalda, přičemž k hrobu prvního komunistického 

prezidenta na pražských Olšanech přišla „hrstka nejvěrnějších,“ tedy „zhruba padesát důchodců“ 

(24.11.2006). Politiky se týkal i příspěvek, jehož autorem byl mluvčí prezidenta republiky Petr Hájek. Ten se 

pozastavil nad tím, jak Lidové noviny „podávají čtenářům údajný spor ‚bojovníka za práva seniorů‘ 

s Hradem“. V kauze se jednalo o poskytování informací ze strany prezidentské kanceláře (25.7.2007). Dva 

negativní příspěvky měly spojitost s kulturou. V prvním z nich se Jana Machalická zamyslela nad tím, jaké 

publikum pozvat na dopolední představení Nepohodlný indián: „Důchodci? To bych tedy opravdu neradila“ 

(15.3.2007). Ve druhém příspěvku kreslíř Petr Urban napsal: „Nedávno se jubilantské trachtace dočkala 

i důchodkyně, stále čupr holka, Helena Vondráčková. Překročila šedesátku, může přestat makat, zapomenout 

na prkna, co znamenají svět, a vybírat na poště starobní důchod“ (30.6.2007). Na rozdíl od Mladé fronty DNES 

a Práva se lidové noviny příliš nezabývaly kriminalitou důchodců, což bylo dáno i tím, že Lidové noviny nemají 

regionální přílohy věnující se dění v jednotlivých krajích. Jeden ze šesti ambivalentních příspěvků 

publikovaných v Lidových novinách zmiňoval návrh spisovatele Lubomíra Martínka, aby všichni bývalí členové 

KSČ pobírali důchod na úrovni životního minima. Vzhledem k tomu, že takových důchodců jsou prý dnes 

statisíce, ušetřila by se obrovská částka, kterou by bylo možné použít na zvýšení penzí ostatním (příloha 

Orientace 11.11.2006).  

 
Lidové noviny uveřejnily 16 pozitivních příspěvků vztahujících se k různorodým námětům. Například dva 

kladně zabarvené příspěvky se věnovaly vzdělávajícím se seniorům. Další příspěvky nabídly portréty 

konkrétních osob v důchodovém věku. Jaromír Slomek napsal pozitivně zabarvený nekrolog spisovatele Jana 

Beneše (7.6.2007), Jan Rejžek představil „kinaře Honzu“ působícího v současnosti v pražském kině Evald 

(8.2.2007). Seniorů se zastávaly tři čtenářské dopisy. Autor jednoho z nich polemizoval z příspěvkem „Stát 

dává na důchodce stále víc.“ Podle autora dopisu „je článek psán tak, aby rozdělil občany na důchodce 

a na ty , kteří jim platí (…) Zapomíná se na to, že důchodci si tento důchod platí dopředu a nemohou za to, 

že stát tyto peníze rozfofruje někam jinam a pak se vymlouvá na nedostatek peněz“ (11.6.2007). V jednom 

pozitivním příspěvku Lidové noviny upozornily na tři kandidáty, kteří ač dovršili 94 let, kandidovali 

v pražských komunálních volbách (20.10.2006). Pozitivně vyzněl pro seniory i rozhovor s herečkou Jiřinou 

Jiráskovou, podle níž se charitě věnují mladí a staří lidé, „jenom střední generace zaostává“ (23.12.2006).  

 
Všechny sledované magazíny vybraných deníků uveřejnily po dvou negativních příspěvcích (viz graf). Nejvíce 

pozitivních příspěvků o seniorech se objevilo v Magazínu Mladé fronty DNES, přičemž čtyři ze šesti příspěvků 

se vztahovaly k seniorům z řad známých osobností. Jeden ze dvou zbývajících příspěvků byla reportáž 

o fenoménu aktivních důchodců nazvaná „Je nám šedesát. A jedeme“ (26.4.2007). Ve zbývajícím pozitivním 
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příspěvku se zpěvák David Spilka zmínil, že jeho hra na bicí se kdysi líbila i „starším lidem, důchodcům“ 

(4.1.2007).  
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1.2. Publicita seniorů ve sledovaných televizních a rozhlasových 
pořadech 
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Graf se vztahuje k medializaci seniorů ve sledovaných pořadech vybraných televizních a rozhlasových stanic. 
 
Ve vybraných pořadech TV Nova bylo odvysíláno celkem 116 příspěvků o seniorech. Čtyři ze sedmi negativních 

příspěvků se věnovaly kriminalitě. Tyto příspěvky popisovaly úmyslné zahubení poštolek starším manželským 

párem (19:30 Televizní noviny 19.6.2007), příběh bývalého pohraničníka, který dal rozkaz ke střílení na rodinu 

snažící se překročit státní hranice (20:55 Na vlastní oči 23.5.2007), soud s důchodcem, jenž ubil svou družku 

rákoskou (19:30 Televizní noviny 20.2.2007) a kauzu sedmdesátiletého seniora, který zastřelil své dva sousedy 

(19:30 Televizní noviny 27.7.2007). Mezi náměty zbývajících negativních příspěvků nechyběl ani 

příběh bývalých manželů, kteří se neviděli čtyřicet let a stále si nemohou přijít na jméno. Jedna z hlavních 

postav reportáže, paní Mílová dala k soudu případ, kdy musela platit na svého bývalého manžela, který se 

ocitl v hmotné nouzi. Ten o své manželce před reportéry TV Nova mluvil jako o „kurvě“ a „čarodějnici“ 

(20:55 Na vlastní oči 23.5.2007). Jiný negativní příspěvek připomněl sázku někdejšího předsedy strany 

Důchodci za životní jistoty Eduarda Kremličky, který se v roce 1998 vsadil, že v případě volebního neúspěchu 

sní brouka (19:30 Televizní noviny 10.11.2006). V posledním negativním příspěvku odmítl mluvčí drah Ondřej 

Kubala komentovat návrh některých železničářů, aby se na ostrahu nevyužívaných objektů ve vlastnictví 

Českých drah angažovali důchodci, kteří nebudou mít velké finanční nároky (19:30 televizní noviny 15.8.2007).  

 
Jeden ze tří ambivalentních příspěvků publikovaných na TV Nova upozornil, že od začátku roku 2007 

dostávají senioři a zdravotně postižení příspěvek na sociální péči přímo na ruku, přičemž  někteří z nich ho 

místo na nákup sociálních služeb užívají pro svou vlastní spotřebu (19:30 Televizní noviny 15.7.2007). 

Ambivalentně též vyzněla reportáž o „odvážných mažoretkách“, tedy o skupině mažoretek v seniorském věku, 

které vystupují na ostravských plesech a večírcích (19:30 Televizní noviny 11.2.2007). Třetí ambivalentní 

příspěvek se soustředil na případ podvodníka z Jičínska, jenž při svých krádežích zneužíval důvěřivosti starých 

lidí (19:30 Televizní noviny 21.12.2006). Televize Nova odvysílala šest pozitivních příspěvků, přičemž dva 

z nich představily aktivní seniory věnující se studiu (22:10 Střepiny 11.2.2007 a 19:30 Televizní noviny 

30.5.2007). Další reportáž vyzněla pozitivně pro důchodkyni, která před 13 lety prodala auto, za které dnes 

jeho majitel požaduje peníze zpět kvůli údajně zamlčeným informacím o stavu vozidla (18:50 Občanské judo 
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5.11.2006). Jiný kladně zabarvený příspěvek představil Marii Kráslovou z Úsilného u Českých Budějovic, která 

se dožila sto osmi let a jež na vlastní oči viděla císaře Franze Josefa (19:30 Televizní noviny 13.11.2006). Další 

pozitivně zabarvená reportáž pojednávala o důchodci, který ve fukci takzvaného úředního doručovatele 

„doručuje nedoručitelné (…) Důchodce denně, a to i o svátcích a víkendech neplatiče neustále obchází 

a v devadesáti devíti procentech je úspěšný“ (19:30 Televizní noviny  26.3.2007). Zbývající pozitivní příspěvek 

informoval o důchodci z Jablonce nad Nisou, jenž se stal rekordmanem v počtu výstupů na horu Ještěd 

(19:30 Televizní noviny 30.12.2006).  

 
Kanál ČT 1 uveřejnil 83 příspěvků, které se až na tři výjimky stavěly k seniorům neutrálně. Jeden ze tří 

negativních příspěvků se vztahoval k případu důchodce, jenž se ukájel v autobuse, ve kterém cestovaly děti 

do školy (19:00 Události 18.1.2007). Hodnocení druhého negativního příspěvku zohledňovalo výrok moderátora 

Václava Moravce, který ironicky citoval jednoho seniora zaměňujícího takzvané set-top-boxy za sexshopy 

(12:00 Otázky Václava Moravce 8.7.2007). Třetí negativní příspěvek se zabýval následky vlny letních veder, 

které v červenci 2007 sužovaly ČR. V reportáži byla citována i mluvčí ZZS hlavního města Prahy Jiřina 

Ernstová, podle níž „dochází i k tomu, že staří lidé si v pravé poledne dojdou na nákup, který není nezbytně 

nutný, pak zkolabují“ (19:00 Události 16.7.2007).  

 
Ve sledovaných pořadech ČRo 1 – Radiožurnálu se vyskytlo celkem 61 příspěvků o seniorech, dva z nich byly 

pozitivně zabarvené. Prvním z nich byl rozhovor s Pavlou Topolánkovou coby kandidátkou do Senátu. 

Topolánková se mimo jiné zmínila i o svém „programu zdravého aktivního stárnutí a je to především 

program, aby společnost seniory považovala za plnohodnotné členy, aby se společnost k seniorům neotáčela 

zády“ (18:20 Radiofórum 11.9.2006). Druhým kladně zabarveným příspěvkem byla debata o nájemném, 

v rámci níž tehdejší ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič mimo jiné prohlásil: „… přece ti majitelé mají 

sami zájem, aby jim zůstali slušní, platící nájemníci, mezi které patří právě i ti důchodci, kteří prokázali 

po celý život, že prostě slušně a pravidelně platí nájem“ (18:20 Radiofórum 29.11.2006). Jediný negativní 

příspěvek souvisel s výrokem jednoho posluchače, jenž v rámci živého vstupu do vysílání prohlásil, že pokud si 

mohou důchodci kupovat léky za pět set korun podle reklamy a „utrácet za jiný blbosti,“ tak snadno zaplatí 

třicetikorunový poplatek za návštěvu u lékaře (18:20 Radiofórum 11.4.2007).  

 
Na programu ČT 2 bylo odvysíláno deset příspěvků o dané problematice, přičemž jeden z nich měl pozitivní 

vyznění. Jednalo se o rozhovor moderátora Jana s Němcem s ředitelem Socioklubu Petrem Víškem a lékařkou 

Hanou Kubešovou na téma senioři v ČR. Petr Víšek v diskusi mimo jiné řekl: „Víte, to je taková zvláštní věc. 

Ten německý, britský, francouzský důchodce celý život financoval nějaký pojistný fond a teď má určitý 

kapitál a může z něj čerpat a má svou jistotu. A my se všichni tváříme, jako by naši důchodci nic takového 

nedělali. Ale to není pravda, protože na veškerém bohatství České republiky se ti důchodci celoživotními 

odvody do daní, pojistných fondů, a tak dále, podíleli, takže jsou na tom zhruba stejně dobře“ 

(21:00 Události, komentáře 30.5.2007).  
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2. Rozsah informace v příspěvku 
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Grafy představují vývoj a poměr medializace seniorů podle rozsahu informace v příspěvku. 
 
Více než třetina příspěvků se seniorské problematice věnovala v plném rozsahu (2 455 z e 7 136 příspěvků, tj. 

34 %). Mezi tyto celé příspěvky byly zahrnuty i portréty jednotlivých osob v důchodovém věku, byť se 

v příspěvku o faktu, že se jedná o seniora, hovořilo třeba jen okrajově.  

 
K rozsahu informace v příspěvku viz metodika.  
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3. Tematické členění příspěvků o seniorech 

3.1. Hlavní téma příspěvku 
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Graf představuje medializaci seniorů v rámci sledovaných témat. K jednomu příspěvku mohlo být přiřazeno i více 

témat. 

 
Nejmedializovanějším tématem ve spojitosti se seniory byla sociální práce (2 140 příspěvků). Řadily se sem 

nejen příspěvky o seniorech coby objektu sociální péče, ale i příspěvky o seniorech, kteří sami přispívají 

na charitu, šijí panenky pro děti v nemocnicích atd. Tyto příspěvky představující seniory v aktivní roli měly 

vesměs pozitivní zabarvení. Dohromady se k danému tématu vztahovalo 56 pozitivních příspěvků. Některé 

z nich se týkaly dobré péče o seniory v konkrétních domovech důchodců. Platilo to i pro příspěvek nazvaný 

„Fašank v Domově důchodců ve vsi N.“ (Mladá fronta DNES 19.2.2007). Autor příspěvku popisoval masopustní 

veselí v domově důchodců, ve kterém žije i jeho matka: „Byl jsem nadšený i z toho, jak jeden statný 

důchodce, dvaasedmdesát let, tam smýkal s tanečnicemi mezi sloupy, šlo o milimetry, jakou měl až 

valentýnskou výdrž!“ Jeden z dalších pozitivních příspěvků k danému tématu pojednával o občanském 

sdružení Střípky, které má za cíl pomáhat starým opuštěným lidem (Mladá fronta DNES, Kraj Karlovarský 

10.7.2007).  

 
K tématu sociální práce bylo přiřazeno sedm negativních příspěvků. Například zpěvačka Heidi Janků 

na anketní otázku, zdali byla někdy v lázních, odpověděla: „Upřímně řečeno, lázně mi připomínají spíše 

domov důchodců“ (Ona DNES 11.9.2007). Negativně vyzněl i titulek příspěvku „Dům pro seniory bude stát 

balík peněz“ (Právo 18.10.2006). Jeden za zbývajících negativních příspěvků kritizoval štědrý sociální systém, 

který přilepšuje všem včetně seniorům, jen ne „obyčejným pracujícím lidem, kteří berou minimální mzdu“ 

(čtenářský dopis, Právo 4.1.2007 – viz kap.2.1.). Jeden ze sedmi ambivalentních příspěvků k danému tématu 

rozebíral dodržování pravidel v sociálních bytech, což se týká i domovů důchodců. Deník Právo v této 
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souvislosti upozornil na kauzu pětašedesátiletého seniora, jenž kvůli časté opilosti a výtržnostem skončil 

v ubytovně pro bezdomovce (Severní Čechy 13.6.2007).  

 
Téma kultura, sport (2 044 příspěvků) podobně jako téma předchozí představovalo seniory jak v aktivní, tak 

i v pasivní roli. Byly sem tedy zahrnuty jak příspěvky o seniorech, kteří jsou na divadelní představení sváženi 

autobusy, tak i o lidech v důchodovém věku, kteří sami něco aktivně vytvářejí. Ať už se jednalo o opravu 

památek (Čtyři důchodci zachránili chátrající kostel, Mladá fronta DNES 19.9.2007), různá kulturní vystoupení 

(V 90 si na pašijích zahrál Nikodéma z židovské velerady, Mladá fronta DNES 13.8.2007), účast v soutěžích 

(Důchodci se utkají i v luštění, Mladá fronta DNES 30.9.2006) či sportovní výkony (Ve 101 letech jezdí 

na rotopedu, Lidové noviny 28.11.2007). Tyto příspěvky měly pozitivní zabarvení. K danému tématu bylo 

celkem publikováno 120 pozitivních příspěvků oproti 12 negativním, jejichž námětem bylo například označení 

určitých aktivit za vhodné leda pro důchodce, despekt k publiku složenému ze seniorů při různých kulturních 

akcích či ironické zmínky na adresu umělců v důchodovém věku (např. Helena Vondráčková – viz kap.2.1.). 

Autor jednoho negativního příspěvku v souvislosti s úbytkem turistů navštěvujících ČR napsal: „Den zdaleka 

neskončil a vy můžete spěchat do nejbližšího muzea, které zeje prázdnotou. Vitrínky a šňůrky obehnané 

okolo exponátů, v rohu sedící důchodkyně… Tak to je to, na co lákáme tuzemské a zahraniční turisty“ (Mladá 

fronta DNES, Kraj Liberecký 28.8.2007). K tématu kultura, sport se vztahovalo celkem 12 ambivalentních 

příspěvků, přičemž dva z nich se zaměřily na kauzu týkající se možnosti pro plzeňské seniory navštěvovat 

zdarma bazén Na Slovanech v době do 14 hodin. Plzeňští radní tuto výsadu v jednu chvíli zrušili mimo jiné 

i proto, „že když přišlo dopoledne víc seniorů, pak se lidi nedostali do vířivek, protože oni si tam blokovali 

místa“ (Mladá fronta DNES, Kraj Plzeňský 30.6.2007). Ambivalentně též vyzněl příspěvek pojednávající 

o počinu výtvarníka Ondřeje Staňka, který pro důchodce vymyslel speciální cyklistické helmy ve tvaru baretu 

přezdívaného rádiovka (Mladá fronta DNES 19.10.2006).  

 
K tématu ostatní bylo přiřazeno celkem 1 410 příspěvků, celkem 86 z nich hodnotilo seniory negativně. 

Některé z těchto příspěvků se týkaly politiky, když poukazovaly na velký počet seniorů mezi příznivci KSČM či 

referovaly o důchodcích, kteří byli představiteli minulého režimu, případně působili v STB (např. Estébák 

od vedle, Mladá fronta DNES 28.2.2007). Mezi negativní příspěvky k danému tématu patřily i kritické názory 

některých mladých lidí na důchodce. Například sedmnáctiletá Denisa odpověděla na anketní otázku, co jí 

v Brně schází, následovně: „Chybí mi čistý parky, kde neleží bezdomovci a stříkačky. Taky by se měly zřídit 

tramvaje speciálně pro důchodce“ (Mladá fronta DNES 17.10.2006). V médiích se dále objevily příspěvky  

o důchodcích, kteří se na předvolební akce politických stran chodí hlavně zadarmo najíst a napít (např. Tři 

fronty:na prase, na pivo, na podpis Paroubka, Mladá fronta DNES, Kraj Pardubický 25.9.2006). Podobné 

náměty jako negativní příspěvky měly i příspěvky ambivalentní, ve kterých ovšem byly kritické zmínky 

na adresu důchodců vyváženy nějakou pozitivní skutečností.  

 
Celkem 49 příspěvků zařazených do tématu ostatní mělo pozitivní zabarvení. Jednalo se o kladně zabarvené 

zmínky o důchodcích, jež se nehodily do žádného ze sledovaných témat. Týkalo se to i rozhovoru  s geriatrem 

Zdeňkem Kalvachem, který v Mladé frontě DNES poznamenal: „Měli bychom dát lidem najevo, že stárnout je 
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možné úspěšně a zdravě, že i v pokročilém věku mají senioři velký potenciál pro kvalitní a soběstačný život“ 

(9.5.2007). K pozitivní medializaci seniorů přispěl i článek o dvou vojácích v záloze, kteří se navzdory 

důchodovému věku účastní pravidelných cvičení (Nejstarší záložáci jsou opět v poli, Lidové noviny 19.5.2007).  

 
Do tématu kriminalita, tragédie náleželo 1 318 příspěvků. V negativních příspěvcích (51) senioři nejčastěji 

vystupovali jako pachatelé trestné činnosti (k jednotlivým příkladům viz kap.2.). Ambivalentní příspěvky 

k danému tématu (39) zpravidla představovaly seniory coby oběti násilí či podvodníků, přičemž zároveň 

poukazovaly na naivitu poškozených (např. příspěvek Důchodkyně naletěla, Právo, Plzeňský kraj 17.1.2007). 

Námětem pozitivních příspěvků (18) k zmíněnému tématu byla často duchaplnost seniorů, kteří dokázali 

zabránit neštěstí či se ubránit násilníkovi. Na ukázku lze uvést názvy některých příspěvků: „Důchodce zavolal 

k havárii pomoc“ (Mladá fronta DNES, Severní Čechy 5.12.2006), „Psa bil klackem, děti zachránil“ (Mladá 

fronta DNES, Střední Morava 14.12.2006), „Důchodce zamkl dveře před podvodnicí“ (Mladá fronta DNES, Kraj 

Karlovarský 30.12.2006). Některé pozitivní příspěvky k tématu kriminalita, tragédie citovaly lidi, kteří se 

seniorů zastávali. Například v rozhovoru pro magazín Ona DNES Zuzana Baudyšová prohlásila, že ubližování 

starým lidem je „prostě srabárna“ (30.7.2007).  

 
Téma ekonomika bylo přiřazeno k 1 230 příspěvkům, přičemž 26 z nich mělo pozitivní zbarvení. Tyto 

příspěvky většinou upozorňovaly na neutěšenou ekonomickou situaci důchodců, která je podle autorů těchto 

příspěvků nespravedlivá, neboť senioři celý život pracovali pro tuto společnost. V této souvislosti byl 

například zmiňován dopad poplatků u lékaře na rodinný rozpočet důchodců. Do tématu ekonomika dále patřily 

pozitivní příspěvky pojednávající o seniorech, kteří finančně přispěli na dobročinné účely (např. Důchodkyně 

věnovala nemocnici 110 000, Mladá fronta DNES, Jižní Morava 9.2.2007). Pozitivní zabarvení měl příspěvek 

o břeclavských důchodcích, kteří si přivydělávají při úklidu města, přičemž představitel břeclavské radnice 

pochválil jejich pracovní morálku (Mladá fronta DNES, Jižní Morava 27.2.2007). O tématu ekonomika uveřejnili 

novináři celkem 15 negativních příspěvků. Jedním z nich byl článek o seniorech, kteří „archeologii dělají 

takzvaně na kšeft,“ když se snaží cenné nálezy prodat do zahraničí (Mladá fronta DNES, Střední Morava 

27.11.2006). Jiné negativní příspěvky k danému tématu jakoby nepřímo naznačovaly, že důchodci jsou zátěží 

společnosti. Jako příklad můžeme uvést příspěvek z deníku Právo „Dům pro seniory bude stát balík peněz“ 

(18.10.2006). Do tématu byl dále zařazen například negativní příspěvek zmiňující snahu Poštovní spořitelny 

zbavit se své image „banky pro důchodce“ (Pátek Lidových novin 22.9.2007). K tématu ekonomika se vázalo 

11 ambivalentních příspěvků. Patřily mezi ně i zmínky o tom, že poplatky u lékaře by měli platit i důchodci, 

kteří „chodí k lékaři často, a ne vždy úplně účelně“ (Mladá fronta DNES 2.3.2007). Autor jiného 

ambivalentního příspěvku upozornil, že stát si do budoucna nebude moci dovolit „mladé“ důchodce, kteří 

jezdí do zahraničí , chodí na výlety a studují. Dnešní třicátnicí budou prý chodit do důchodu později a od státu 

dostanou daleko méně peněz (Mladá fronta DNES, Kraj Pardubický 14.8.2007). Další ambivalentní příspěvek 

poukázal na případ důchodců s nízkou penzí, za které platí pobyt v domově důchodců stát, ačkoli mají třeba 

milion na kontě. Podle Mladé fronty DNES (Jižní Morava 14.8.2007) je to tím, že při nástupu do domova 

důchodců dokládají senioři pouze výši penze.  
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O tématu zdravotnictví publikovala média 813 příspěvků, 16 z nich mělo pozitivní zabarvení. Do tématu byly 

zahrnuty již výše zmíněné příspěvky o důchodcích vyrábějících panenky pro nemocné děti či o důchodcích, 

kteří na Velikonoce vyzdobili jabloneckou nemocnici. Dále sem náležel příspěvek o důchodkyni, jež věnovala 

110 000 korun vyškovské nemocnici, kde se loni tři měsíce léčila (viz téma ekonomika). Pozitivně byly 

hodnoceny i příspěvky, jejichž autoři se pozastavovali nad tím, že by senioři měli platit poplatky u lékaře 

(např. Člověk není stroj, Právo 13.7.2007). Dva ze čtyř negativních příspěvků k tématu zdravotnictví 

poukazovaly na některé seniory, kteří při velkých vedrech ohrožují své zdraví. Podle Lidových novin 

(18.7.2007) mají problémy včas rozpoznat hrozící nedostatek tekutin v těle. Česká televize citovala mluvčí 

ZZS hlavního města Prahy, podle níž někteří staří lidé vyrazí na nákup v pravé poledne a pak zkolabují (19:00 

Události 16.7.2007). V dalším negativním příspěvku k tématu zdravotnictví Mladá fronta DNES napsala, 

že místo léčebny pro děti vzniklo centrum pro bohaté seniory (Střední Čechy 16.10.2006). Ve čtvrtém 

negativním příspěvku posluchač ČRo 1 – Radiožurnál tvrdil, že důchodci mohou zaplatit třicetikorunový 

poplatek u lékaře, když si kupují drahé léky na základě reklamy a „utrácejí za jiný blbosti“ (18:20 Radiofórum 

11.4.2007). Čtyři ze sedmi ambivalentních příspěvků k danému tématu se zabývaly dopadem reforem 

ve zdravotnictví na seniory. Jeden ze tří zbývajících ambivalentních příspěvků informoval o důchodkyni, jež 

nabízí rady, jak si zajistit pohlaví budoucího potomka při početí. Podle Mladé fronty DNES se důchodkyni 

ozvaly jen dvě ženy „a z toho redaktorka MF DNES je druhá“ (1.8.2007).  

 
V 279 příspěvcích se média soustředila na životní příběh toho kterého seniora. Celkem 93 příspěvků k tomuto 

tématu mělo pozitivní vyznění. Mezi tyto příspěvky patřily i portréty lidí, kteří se dožili sta a více let (např. 

Nejstarší žena kraje zemřela. Dožila se 105 let, Mladá fronta DNES, Jižní Morava 4.10.2006). Pozitivní 

příspěvky tohoto tématu líčily zajímavé osudy známých osobností i obyčejných lidí. Jednalo se například 

příspěvky o politických vězních z doby komunismu (Na roky vězení nezapomenu, Mladá fronta DNES, Východní 

Morava 14.4.2007). Pardubická Mladá fronta DNES (5.9.2006) publikovala příspěvek o převozníkovi, který již 

40 let vozí turisty po jezírku uvnitř Adršpašského skalního města, přičemž se snaží turisty i pobavit. Čtyři 

z pěti negativních příspěvků vyprávěly životní příběh lidí, kteří se hlásili a hlásí ke komunistické ideologii, 

případně za minulého režimu sloužili u Státní bezpečnosti či pohraniční stráže. Podobným osudům se věnovala 

i většina ze sedmi ambivalentních příspěvků. Jeden z těchto příspěvků dával do kontrastu „spokojeného 

penzistu“ Lubomíra Štrougala a „zahořklého penzistu“ Milouše Jakeše (Mladá fronta DNES 13.11.2007). 

 
Do tématu vzdělávání patřilo 89 příspěvků, z nichž více než polovina (45 z 89) byla pozitivně zabarvena. 

V drtivé většině případů šlo o příspěvky referující o studentech Univerzit třetího věku. Například Lidové 

noviny v lednu letošního roku napsaly: „Rekordní počet studentů –seniorů čekají v novém semestru 

na Masarykově univerzitě v Brně. O kurzy Univerzity třetího věku je v letošním akademickém roce nebývalý 

zájem“ (26.1.2007). Podle Mladé fronty DNES „středočeští důchodci už nemusí trávit svůj volný čas jen 

sledováním televize či marným čekáním na návštěvu. Mnozí z nich mohou studovat a také to dělají“ (Střední 

Čechy 27.9.2007). Jeden příspěvek k danému tématu se k seniorům stavěl ambivalentně (Škola marně shání 

seniory, kteří se chtějí vzdělávat, Mladá fronta DNES, Kraj Moravskoslezský 24.3.2007). Příčinou 

nedostatečného zájmu ze strany lidí důchodového věku byl podle deníku fakt, že se provozovatelům 
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Komunitní školy při Gymnáziu Rýmařov nepodařilo získat  na kurzy pro seniory potřebné dotace a školné se tak 

vyšplhalo na 1 800 Kč za jeden semestr. 
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3.2. Podtémata (proměnné) 

3.2.1. Role seniora 
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Graf ukazuje, v jakých rolích byli senioři v médiích prezentováni. V jednom příspěvku mohli být senioři 

prezentováni i ve více rolích.  

 
Ve většině příspěvků byli senioři představováni jako důchodci (4 631 zmínek) a nebo nebyli prezentováni 

v žádné konkrétní roli (2 259 příspěvků). V 569 příspěvcích se senioři objevili v roli občana, přičemž často se 

jednalo o jejich působení v politice. Typickým příkladem byly příspěvky o „důchodci z Vysočiny,“ Miloši 

Zemanovi. Jen minimálně informovala média o seniorech coby podnikatelích (66 zmínek) či vedoucích 

pracovnících (38 zmínek).  

 
 

3.2.2. Postavení seniora 
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Graf informuje, zdali byli senioři v médiích prezentováni v aktivní či v pasivní roli. 
 
Ve třetině příspěvků (2 429 z 7 136, tj. 34 %) nebylo možné rozlišit postavení seniora. Jinak byli lidé 

v důchodovém věku v médiích častěji představováni v pasivní (2 209 příspěvků) než v aktivní roli 

(1 807 příspěvků). Mezi seniory v aktivní roli patřili nejen lidé, kteří vytvářejí nějaké hodnoty, ale i třeba lidé 

dopouštějící se násilných trestných činů.  
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3.2.3. Věk seniora 
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Graf uvádí věkové skupiny, do nichž byli senioři v médiích řazeni. 
 
Většina příspěvků (5 666 ze 7 136, tj. 79 %) neobsahovala konkrétní údaje o věku seniorů. Nejméně byl věk 

uváděn o skupině seniorů mezi 60 až 65 lety. Naopak nejčastěji se novináři o věku seniora zmínili u nejstarších 

lidí. Týkalo se to lidí, kteří překročili osmdesátku.  

 
 

3.2.4. Generační specifika 
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Graf ukazuje počet příspěvků zařazených k jednotlivým generačním specifikům. 
 
Sledovaná generační specifika se v médiích vyskytovala jen minimálně. Celkem 81 příspěvků představovalo 

důchodce, kteří se standardně podílejí na společenských a rodinných funkcích. Jednalo se například 

o příspěvek „Dnešní babičky studují, sportují. A umějí se bavit“ (Mladá fronta DNES, Střední Morava 

23.8.2007). V 79 příspěvcích bylo naznačeno, že důchodci zatěžují společnost. Jeden z těchto příspěvků 

publikovaly Lidové noviny pod názvem „Stát dává na důchodce stále více“ (7.6.2007). Ve 24 příspěvcích 

nechyběla zmínka o seniorech předávajících zkušenosti z předchozích etap společnosti. Například publicista 

Vladimír Kučera napsal: „A přitom by mohli dědci a báby – přestože jsou docela odepsáni – poskytnout 

mladým, deroucím se za úspěchem vítězně vpřed, jednu radu či varování: Znormalizování mysli a zlomení 

duše se může člověku přihodit nejen v komunismu“ (Mladá fronta DNES 16.7.2007). Autoři 15 příspěvků 
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popsali seniory coby nositele přidané hodnoty generace. Jedním z 15 příspěvků bylo i dušičkové zamyšlení 

Martina C. Putny: „Dnešní den je dnem velké slávy starých lidí,a především dnem slávy starých žen. Ony to 

přece jsou, kdo nejvíce chodí na hřbitov, kdo udržuje památku na mrtvé a pouto živých s mrtvými“ 

(Lidové noviny 2.11.2006).  
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3.2.5. Vzdělání 
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Graf se týká příspěvků, které se zmiňovaly o vzdělání seniorů. 
 
Pokud bylo vzdělání u seniorů zmíněno, jednalo se většinou o seniory s vysokým vzděláním (146 zmínek). 

Týkalo se to i příspěvků zmiňujících se o studentech Univerzit třetího věku. Mezi seniory s průměrným 

vzděláním (celkem 16 zmínek) patřil i hrobník Josef Vacca provozující svoji živnost v okolí Bílovce 

na Novojičínsku. Vacca byl v příspěvku představen jako „filozof a humorista v jednom“ (Magazín Práva 

13.1.2007). Celkem 14 příspěvků odkazovalo na nízké vzdělání seniorů, což platilo například o „bývalém 

provozním elektrikáři,“ který svou manželku „sprovodil ze světa elektrickým proudem“ (Právo 3.10.2006). 

 
 

3.2.6. Profesní kompetence 
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Graf znázorňuje počty příspěvků souvisejících s profesní kompetencí seniorů. 
 
O profesní kompetence u jednotlivých seniorů se média zajímala ve 101 příspěvcích, přičemž v 87 případech 

se jednalo o kompetence vysoké, ve 14 případech pak o kompetence nízké. Mezi seniory, jejichž profesní 

kompetence jsou podle novinářů vysoké, se zařadil i zpěvák Zíma (Hvězda Josefa Zímy nezapadla, Magazín 

Práva 5.5.2007). Mezi seniory, jejichž profesní byly naopak ohodnoceny jako nízké, náležel i poslanec Miloš 

Melčák. Vedoucí přílohy Mladé fronty DNES pro východní Moravu Jaroslav Chudara na adresu tohoto poslance 

poznamenal: „Politický význam na první pohled nevýrazného zlínského důchodce stoupl v posledních dnech 

natolik, že jeho zlínský byt musí hlídat policie. Melčák se bojí o život. Zajímavý osud muže, který ještě před 

rokem nebyl pořádně vidět ani na místní politické scéně. A slyšet už vůbec ne“ (28.12.2006).  
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3.2.7. Výkonnost seniora 
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Graf ukazuje, do jaké míry se novináři zabývali výkonností seniorů. 
 
Většina příspěvků (6 739 ze 7 136, tj. 94 %) se o výkonnosti seniorů nezmiňovala. V ostatních příspěvcích 

převažovala vysoká výkonnost nad nízkou (224 versus 181 příspěvků). Příkladem seniorů s vysokou výkonností 

byli „vitální“ důchodci, kteří „sami opravovali skanzen“ (Mladá fronta DNES, Kraj Moravskoslezský 14.6.2007). 

Jako příklad seniorů s nízkou výkonností můžeme uvést jedince, kteří „silnici nedokáží přejít tak rychle, aby 

to nezpomalovalo provoz“ (Mladá fronta DNES, Kraj Hradecký 7.2.2007).  

 
 

3.2.8. Vztah seniorů k novým technologiím 
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Graf se vztahuje k počítačové gramotnosti seniorů pohledem médií. 

 
 
Na počítačovou gramotnost seniorů se média zaměřovala jen výjimečně. Celkem 161 příspěvků pojednávalo 

o počítačově gramotných seniorech či o seniorech, kteří se učí zacházet s počítačem. Mezi počítačově 

negramotnými seniory byl uveden i olomoucký důchodce Josef Hloch, který označil internet za záležitost 

pro „děcka“ (Mladá fronta DNES, Střední Morava 19.4.2007).  
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3.2.9. Psychologická charakteristika spojená se seniory 
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Graf představuje počty příspěvků týkajících se míry inteligence seniorů. 
 
Na inteligenci seniorů se novináři soustředili jen výjimečně. Celkem 18 příspěvků pojednávalo o inteligenci 

seniorů pozitivně. Patřil mezi ně i příspěvek o dvou osmdesátiletých důchodcích kandidujících v komunálních 

volbách: „Odpovídali stručně a výstižně, o polovinu a víc mladší kandidáti jim mohou přímočarost a jasnou 

mysl závidět“ (Mladá fronta DNES, Východní Morava 24.10.2006). Častým námětem negativních zmínek 

(celkem 21) o inteligenci seniorů byla stařecká demence.  

 

3.2.9.2. Moudrost 
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Graf rozděluje příspěvků podle toho, zdali se zaobíraly moudrostí seniorů či nikoliv. 
 
Pouze 15 z celkových 7 136 příspěvků obsahovalo zmínku o moudrosti seniorů. Jednou těchto 15 zmínek byl 

i následující výrok herečky Vlasty Chramostové: „Na starou generaci se teď dá nejméně. Přitom každý 

primitivní kmen má své šamany a starce. Dobře vědí, že staří lidé už neskolí tygra, ale zase něco vědí 

o životě – a to je taky důležité“ (Magazín Mladé fronty DNES 23.11.2006).  
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3.2.9.3. Infantilita, senilita 
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Graf ukazuje, do jaké míry se média zabývala případnou infantilitou či senilitou u seniorů. 
 
Infantilita či senilita seniorů se stala námětem 97 příspěvků. Jednalo se například o příspěvek o ztracené 

důchodkyni, jež „trpí Alzheimerovou nemocí, je zmatená a někdy si nepamatuje jméno“ (Mladá fronta DNES, 

Jižní Čechy 21.6.2007). Tyto příspěvky dále často líčily naivitu některých seniorů, kteří se nechali okrást 

různými podvodníky (např. Naivita stála důchodce čtvrt milionu, Právo, Region Morava a Slezsko 31.8.2007).  
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4. Rozdělení autorů příspěvků do skupin 
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Graf představuje jednotlivé skupiny autorů, které se soustředily na seniorskou problematiku. 
 
Do grafu byli zahrnuti autoři papírových médií, tedy nebyli sledováni autoři u televizních a rozhlasových 

příspěvků. Většinu příspěvků ve třech vybraných denících a jejich magazínech publikovali novináři a 

publicisté (6 072 příspěvků). Dalších 566 příspěvků uvádělo jako zdroj informací Zpravodajství ČTK. Mezi 

odborníky (celkem 94 příspěvků) publikovali nejčastěji sociolog Jan Keller a klinický psycholog Jeroným 

Klimeš, kteří publikovali po třech příspěvcích. Z politiků (dohromady 51 příspěvků) o seniorech nejčastěji psal 

místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka (5 příspěvků, všechny v Právu), za nímž následovali jeho straničtí 

kolegové Jiří Paroubek (4 příspěvky – 3 v Právu, 1 v LN) a David Rath (3 příspěvky, všechny v deníku Právo).  
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5. Metodika 

5.1. Úvodem 
Cílem analýzy bylo představit mediální obraz českých seniorů ve vybraných médiích (viz kap.7.). 

Do analyzovaných dat náležely příspěvky, jež obsahovaly alespoň jedno z následujících klíčových slov: senior, 

důchodce, penzista, stará generace, starý člověk, staří lidé. Do analýzy nevstoupily příspěvky informující 

o zahraničních seniorech či příspěvky nesouvisející se sledovanou problematikou.  

 

5.2. Analýza zdrojových dat 
Zdrojová data byla analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku bylo sledováno 

několik formálních a obsahových parametrů, které umožnily následné filtrování, seskupování, vytváření statistik 

a formulování závěrů. 

 
Z formálních parametrů do přehledu vstupovalo: název příspěvku, autor, datum vydání, název média a rubrika / 
pořad. 
 
Obsahové parametry, jenž nejsou triviálně stanovitelné, podléhají pečlivému posouzení mediálního analytika 
a jsou následující: 
 

5.2.1. Hodnocení 
Žádná zpráva není sama o sobě pozitivní, neutrální, negativní či ambivalentní. Hodnotové zabarvení do ní 

přidává autor příspěvku. Tj. záleží na způsobu prezentace dané události autorem publikovaného příspěvku. Je-li 

informace o analyzovaném subjektu výrazně pozitivní nebo negativní, není podmínkou, aby autor sám do příspěvku 

přidával své hodnotící stanovisko. 

 

5.2.2. Rozsah informace v příspěvku 
 

Podle prostoru, který byl v rámci příspěvku věnován seniorům, byly příspěvky rozděleny do následujících 
skupin: 
 
Zmínka: o seniorech se v příspěvku vyskytla jen krátká, okrajová zmínka v rámci delšího příspěvku, který se 

tématicky věnoval něčemu (někomu) jinému. 
 
Odstavec: stojí uprostřed mezi „celým příspěvkem“ a „zmínkou“. Nemusí se jednat o klasický odstavec vět 

jdoucích po sobě, ale např. i o více vět týkajících se seniorů v textu.  
 
Celý příspěvek: v plném rozsahu se věnoval seniorské problematice. Za celé příspěvky byly považovány 

i jednotlivé portréty lidí v důchodovém věku, u kterých se novináři o jejich příslušnost k seniorům zmínili jen 
okrajově.  
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5.2.3. Témata 
 

U jednotlivých příspěvků bylo sledováno jejich tematické zaměření, přičemž k jednomu příspěvku mohlo 

patřit i více témat. Sledována byla tato témata: 

 
Sociální práce 
Kultura, sport 
Kriminalita, tragédie 
Ekonomika 
Zdravotnictví 
Životní příběh 
Vzdělávání 
Ostatní 
 

5.2.4. Podtémata (proměnné) 
 

Analýza se dále zaměřila na následující proměnné: 
 

Role seniora 
Postavení seniora 
Věk seniora 
Generační specifika 
Vzdělání 
Profesní kompetence 
Výkonnost seniora 
Inteligence 
Moudrost 
Infantilita, senilita 
 
 

5.2.5. Rozdělení autorů do skupin 
 

Autoři příspěvků ze sledovaných deníků byli rozděleni do pěti základních skupin: 
 
Novinář, publicista, redakce  

Zdroj ČTK (příspěvek výslovně na zpravodajství této agentury odkazoval) 

Odborník (U autora byla uvedena odbornost, která se vztahovala k námětu příspěvku – jednalo se například 

o lékaře, sociology, psychology či finanční poradce) 

Politik 

 
 



  
 

Období: 1.9.2006 – 31.8.2007 27 

 

6. Monitorovaná média 
 
 
Celostátní deníky 
a jejich magazíny 

Mladá fronta DNES, Magazín Mladé fronty DNES, Ona DNES,  
Lidové noviny, Pátek Lidových novin,  
Právo, Magazín Práva 

Televize a rozhlas ČT 1 (Události, Otázky Václava Moravce, Černé ovce, Reportéři ČT), ČT 2 
(Události,komentáře),  

 
TV Nova (Televizní noviny, Na vlastní oči, Občanské judo, Střepiny),  
 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál (Ozvěny dne v 18:00, Radiofórum). 

 
 
 
 
 


